
Novinky zo zasadnutia EURACTu 
 

V dňoch 3.-5. októbra 2013 sa v Albánsku uskutočnilo zasadnutie výboru EURACTu. 
EURACT je Európska akadémia učiteľov všeobecného a rodinného lekárstva, patrí pod 
organizáciu WONCA Europe. Zasadnutia sa zúčastnilo 32 lekárov (národných 
reprezentantov) z 32 krajín - nielen z Európy, ale aj Turecka, Izraela a Gruzínska. Slovensko 
reprezentovala po prvýkrát MUDr. Jana Bendová, ktorú členovia EURACTu zo Slovenska 
zvolili za národného reprezentanta. Slovensko má v súčasnosti 7 členov, najnovším členom je 
MUDr. Peter Lipták, ktorého prijatie bolo výborom EURACTu odsúhlasené práve na tomto 
zasadnutí.  
 
Dr. Bendová prezentovala novinky vo vzdelávaní zo Slovenska – prípravu rezidenčného 
programu ako aj zahájenie výučby všeobecného lekárstva ako povinne voliteľného predmetu 
pre študentov 5.ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci 
Katedry urgentnej medicíny a medicíny katastrof. 
 
Prezidentom EURACTu je Janko Kersnik zo Slovinska, ktorý spolu s pracovnými skupinami  
prezentoval výsledky prieskumu o situácii v pregraduálnom ako aj postgraduálnom 
vzdelávaní v Európe. Vo väčšine krajín je podpora primárnej starostlivosti síce deklarovaná, 
ale nerealizovaná. Dominujú špecialisti, financie smerujú skôr do sekundárnej a terciárnej 
starostlivosti. V EÚ majú už takmer všetky lekárske fakulty etablované katedry 
všeobecného/rodinného lekárstva a výučba všeobecného lekárstva je povinná, LF UK je teda 
výnimkou a kolegovia sa úprimne čudovali, ako je to možné... 
 
EURACT ponúka krajinám, kde pregraduálne vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve ešte nie 
je rozvinuté (kde nie je povinnou súčasťou výučby) svojich expertov a ich skúsenosti 
s pregraduálnym vzdelávaním (hosťujúcich profesorov, skriptá, učebnice ako aj ďalšiu 
pomoc).  Výučba všeobecného lekárstva má byť povinná pre všetkých študentov medicíny. 
Na základe EBM sa odporúča vystavovať študentov všeobecnému lekárstvo čo najskôr, už 
v 1. alebo 2. ročníku – kým ešte nie sú rozhodnutí, v ktorom odbore sa budú špecializovať. 
 
Prof. Llukan Rrumbullaku prezentoval históriu aj súčasnosť rodinného lekárstva v Albánsku. 
Asi polovicu príjmu ambulancie tvorí kapitácia, časť príjmu sú platby za výkony. Zaujímavé 
je, že financie navyše dostávajú praxe, ktoré sú vo vzdialených a neatraktívnych oblastiach 
a/alebo ktoré majú veľký podiel seniorov. Podrobné informácie budú súčasťou najbližšieho 
čísla EURACT Newsletter, ktorý dostanú emailom všetci členovia EURACTu.  
  
Počas zasadnutia výboru veľký priestor bol venovaný efektívnej práci v pracovných 
skupinách, ktoré sú štyri: pracovná skupina pre BME (basic medical education – pregraduálne 
vzdelávanie), STE (špecializačná príprava), CME (continuing medical education – 
kontinuálne vzdelávanie) a Member services (organizácia školení, kurzov ako aj stretnutí 
výboru).  
 
EURACT pripravuje nasledujúce aktivity: 

1. kurz Leonardo da Vinci level 2– Skopje – 3.-5. apríl 2013  
Kurzy Leonardo da Vinci sú kurzy pre učiteľov všeobecného lekárstva – úroveň 1 je 
pre začiatočníkov, úroveň 2 pre pokročilých a absolvovaním  úrovne 3 sa lekár stáva 
plne kompetentným profesionálom – učiteľom všeobecného/praktického lekárstva 

2. nasledujúce zasadnutie výboru EURACTu – Skopje - 24.-26.4.2014 
3. workshopy na WONCA Europe – Lisabon - 2.-5. júl 2014   



4. Bled kurz v slovinskom Blede - „Scope and limits of learning and teaching general 
medicine“ – kurzy sa konajú v anglickom jazyku, tradične koncom septembra 
v slovinskom Blede a majú vysokú úroveň (kolegyňa zo Srbska už toho roku 
absolvovala kurz po siedmykrát, nakoľko každý rok sa kurz venuje inej téme) – 
doporučujem každému členovi EURACTu (aj nečlenovi, ak má záujem) zúčastniť sa 
aspoň jedného takéhoto kurzu. Ak by ste uvažovali o účasti, prihláste sa prosím, 
dohodla som s prezidentom EURACTu špeciálne finančné podmienky.  

5. Jesenné zasadnutie výboru EURACTu sa uskutoční v Porte, 1.-3.10.14 
6. kurz Leonardo da Vinci 1 level 1 – Gruzínsko v roku 2015. 

 
Každý člen EURACTu sa môže uchádzať o sponzorované miesto na niektorom z kurzov 
organizovaných EURACTom (Bled kurz alebo kurzy Leonardo da Vinci). Týchto kurzov sa 
môžu zúčastniť aj nečlenovia, platia však vyššie poplatky.  
Prihlášku na sponzorované miesto na kurz Leonardo da Vinci level 2 si zo Slovenska podala 
len Dr. Bendová. Jej žiadosť bola schválená – EURACT teda uhradí poplatok za kurz ako aj 
ubytovanie.  
 
V prípade záujmu o členstvo v EURACTe alebo účasti na kurzoch Vám poskytnem bližšie 
informácie. 

 
 

MUDr. Jana Bendová 
jana.bendova@hotmail.com 
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